Święci

o różańcu
•

Św. Pius X powiedział: Dajcie mi armię chrzeœcijan
odmawiających różaniec, a podbiję cały œwiat. Jeœli pragniecie pokoju w waszych sercach, domostwach i kraju —
gromadźcie się każdego dnia i odmawiajcie różaniec.
Dzięki modlitwie różańcowej zwyciężymy nasz
strach, smutek, wątpliwoœci i wszelkie przeszkody.

• Ojciec Pio mówił: Matka Boża nigdy nie odmówiła

mi żadnej łaski, gdy prosiłem Ją odmawiając różaniec.
Różaniec był ogniwem łączącym œwiętego
z Najœwiętszą Maryją Panną. Był bronią, za pomocą
której o. Pio odniósł zwycięstwo nad szatanem — przez
cały dzień nie wypuszczał różańca ze swoich rąk.

Maryja nie jest
wspomnieniem, lecz
żywą istotą. Gdy się
modlimy, zwłaszcza
gdy odmawiamy różaniec, mówimy do Niej
i rozmawiamy z Nią,
bowiem rozważamy
i prosimy Ją o pomoc,
by wcielić w życie to,
co rozważaliśmy.

Różaniec

Różaniec to rozważanie życia Maryi i Jezusa.

•

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Różaniec
to bezcenny skarb, który został natchniony przez Boga.
Jeœli aż do œmierci będziesz wiernie odmawiać różaniec,
zapewniam cię, że niezależnie od ciężaru twoich grzechów otrzymasz koronę wiecznej chwały, nawet jeœli teraz znajdujesz się na granicy potępienia, jeœli jesteœ już
jedną nogą w piekle…

•

Św. Teresa z Avila uczy nas, jak bezcennym skarbem jest różaniec, pokazując wartoœć i wspaniałe owoce tylko jednego Zdrowaœ Maryjo. Niedługo po œmierci
œwięta ukazała się jednej z sióstr swojego zgromadzenia
i powiedziała, że chciałaby wrócić do życia pełnego cierpienia aż do końca czasów, by zasłużyć na taką łaskę,
jaką Bóg wynagradza jedno tylko pobożnie odmówione
Zdrowaœ Maryjo.

•

Różaniec ratuje dusze. Św. Maksymilian Kolbe pisał: Wiele odmówionych różańców to wiele ocalonych
dusz. Czy pamiętamy o tym? Za pomocą różańca możemy uratować wielu naszych bliźnich. Jakże to wielkie
miłosierdzie!

Różaniec składa się z trzech częœci: radosnej,
bolesnej i chwalebnej, a każda z nich zawiera
pięć tajemnic. Każdy dziesiątek symbolizuje jedną
tajemnicę Ich życia, zatem odmawiając różaniec,
rozważamy po kolei najważniejsze wydarzenia
z historii zbawienia.
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Dla Ciebie, Maryjo,
różaniec każdego dnia

Krótka historia

różańca

•

Już w œredniowieczu
odmawiano 150 Zdrowaœ
Maryjo, wzorując się na
Psałterzu, który liczy 150
psalmów.

• Różaniec przybrał obecną formę dopiero w XV w. dzię-

•

6. Ktokolwiek będzie odmawiać pobożnie różaniec, rozważając równoczeœnie Święte Tajemnice, nie dozna nieszczęœć,
nie doœwiadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą œmiercią;
nawróci się, jeœli jest grzesznikiem, jeœli zaœ sprawiedliwym —
wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego różańca nie umrą bez sakramentów œwiętych.
8. Chcę, aby odmawiający Mój różaniec mieli w życiu i przy
œmierci œwiatło i pełnię łask, aby w życiu i przy œmierci uczestniczyli w zasługach œwiętych.
9. Codziennie uwalniam z czyœćca dusze, które czciły Mnie
modlitwą różańcową.

10. Prawdziwi synowie Mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz — otrzymasz.
12. Wszystkim, którzy rozpowszechniają Mój różaniec
przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Wpisani do bractwa Mojego różańca będą mieli w życiu
i przy œmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi
Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do Mego różańca jest wielkim znakiem
przeznaczenia do Nieba.

ki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi de Rupe: to on
ustalił liczbę 150 Zdrowaœ Maryjo, które podzielił na
dziesiątki, każdą rozpoczynaną jednym Ojcze nasz; założył też pierwsze bractwo różańcowe.

•

W 1214 r. œw. Dominik
otrzymał od Matki Bożej
różaniec jako narzędzie do
nawracania albigensów i innych grzeszników. Matka
Boża ukazała się œwiętemu,
mówiąc: Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej broni Trójca
Przenajœwiętsza chce użyć, by naprawić œwiat? Chcę, byœ
wiedział, że w tej walce najskuteczniejszą bronią był zawsze Psałterz Anielski, który jest fundamentem Nowego
Testamentu. Dlatego, jeœli chcesz dotrzeć do tych zatwardziałych dusz i zdobyć je dla Boga, odmawiaj Mój różaniec.

•

Stąd też różaniec zawsze był bronią przeciwko herezjom i wszelkim innym wrogom Koœcioła. Zwycięstwo
chrzeœcijaństwa nad islamem w bitwie pod Lepanto
7 października 1571 r. przypisuje się właœnie modlitwie
różańcowej wielu pobożnych dusz.

15 obietnic Maryi dla tych, którzy odma-

wiają różaniec, udzielonych bł. Alanowi de Rupe
1. Wszyscy, którzy będą Mi wiernie służyć odmawiając
różaniec, otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie Mój różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu,
wyniszczy pożądliwoœci, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra;
w miejsce miłoœci do œwiata wprowadzi miłoœć do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Dusza, która poleca Mi się przez różaniec, nie zginie.

Matka Boża ukazując się dzieciom w Fatimie prosiła
o codzienne odmawianie różańca.
W rzeczy samej fakt, że Matka
Boża dała nam różaniec, ma kolosalne znaczenie. Gdy w Fatimie
mówiła Ona o zbawieniu grzeszników, o mękach dusz w piekle,
o wojnach i przyszłoœci, która nas
czeka, wskazała właœnie na różaniec, polecając go jako modlitwę
ratującą dusze.
Różaniec i Niepokalane Serce Maryi są znakami
ostatecznego triumfu Królestwa Bożego w naszych czasach. Maryja pragnie rozpalić i podtrzymywać w nas miłoœć do różańca oraz Jej Niepokalanego Serca.
Szczere nabożeństwo do różańca i Niepokalanego
Serca Maryi jest gwarancją naszego zbawienia. Matka
Boża mówi, że dusze oddane modlitwie różańcowej
i Jej Niepokalanemu Sercu będą tak drogie Bogu, jak
kwiaty, którymi Ona ozdobi Jego tron.
Maryja do bł. Alana: [Różaniec] to modlitwa bardzo
pożyteczna i bardzo Mi przyjemna. Jednak podoba Mi
się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaœ dodadzą rozmyœlanie życia, męki
i chwały Jezusa Chrystusa, bo właœnie rozmyœlanie jest
duszą tej modlitwy.

